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Microsoft Teams สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference3 

รายชื่อผู้น าเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3 

“บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างสรรค์งานวิจัย รับใช้ท้องถิ่น” 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 (รหัส H1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H1-01 การออกแบบโมชั่นกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
กรกช ตะติยะ, พบพร 
เอ่ียมใส และพจน์ธรรม 
ณรงค์วิทย์ 

2 H1-02 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยจากผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่ม
ทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

สไบทิพย์ สุทธิวงศ์, อ าไพ 
แสงจันทร์ไทย และ พจน์
ธรรม ณรงค์วิทย์ 

3 H1-03 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการขายน้ าผึ้งชาวดอย 
หมู่บ้านห้วยขม ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ทักษิณ วนาวิชิต, กษิรา    
ภิวงศ์กุล, ธัญลักษณ์ ศุภพล
ธร และ เศรษฐชัย ใจฮึก 

4 H1-04 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าในรูปแบบการ์ตูน 

นรวิชญ์ ปิงวงค์, คมกฤช จิ
ระบุตร และเศรษฐชัย ใจ
ฮึก 

5 H1-05 การออกแบบการ์ตูนช่องเพ่ือการเล่าเรื่อง “การกลั่นแกล้ง
ล้อเลียน” ให้ตระหนักถึงการหมิ่นประมาทผู้อื่นผ่านเว็บคอมมิค 

ณัฐรุจา กนกพัฒนกุล,    
กษิรา ภิวงศ์กูร, ธัญลักษณ์ 
ศุภพลธร และเศรษฐชัย ใจ
ฮึก 

6 H1-06 สื่อประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมการกลั่นแกล้งและแนวทางการ
เสริมสร้างก าลังใจ 

ศักรินทร์ อนุโลม, คมกฤช 
จิระบุตร, และเศรษฐชัย ใจ
ฮึก 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 2 (รหัส H2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H2-01 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 
อภิสิทธิ์ ขุนวัง 
และจุรีพร กลิ่นศรีสุข 

2 H2-02 ปัจจัยด้านสื่อและทัศนคติในการเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภค 

อัญชลี ค่ายสงคราม 
และพงศธร หลงพลับพลา 

3 H2-03 การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ของคนใน
จังหวัดปทุมธานี 

อารียา พิมพ์บูลย์ 
และกันต์ธร สีรือแสง 

4 H2-04 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ส านักงาน 
กศน.จังหวัดปทุมธานี 

เขมนิจ ปิสินย์ และนพรัตน์ 
อินทนิล 

5 H2-05 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อหน้าร้านกับการสั่งซื้อ
ผ่านแอพลิเคชั่นในช่วงภาวะวิกฤตCOVID-19 

จิรยุทธ์ แก้วสน, ทิชากร 
พงศ์ธนากฤต และสิทธิ
พัฒน์ กิจธรรมเจริญ 

6 H2-06 การพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าโอทอปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การพัฒนาอาชีพข้าวซ้อมมือ 

ธนัชชา สุทธิพันธ์, ธิดารัตน์ 
สินเพ็ชร, ศศิพัชร บุญขวัญ 
และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์ 

7 H2-07 การเพ่ิมมูลค่าแกงนางลอยให้กับห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี 

ปองกานต์ ป้องหา, ชน
กานต์ นาคก้อน และประ
พล จิตคติ 

8 H2-08 คุณภาพการให้บริการของส านักงาน สรรพสามิตสุราษฎร์ธานี สมฤทัย นิลก าแหง และ           
ขวัญฤทัย วิเศษแก้ว 

9 H2-09 คุณภาพการให้บริการ True Wi-Fi กรณีศึกษาลูกค้าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 

พรหมพร นารัตฐา และ          
ปรียาภรณ์ หงษ์สะทาน 

10 H2-10 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ส าหรับ
ร้านบิ๊กเอ็มทะเลสด บ้านห้วยม่วง ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

กชกร พานทอง, สุภัสสร 
เจริญผลิตผล, อังคณา 
พลากร, พัชรมณฑ์ อ่อน
เชด และธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 3 (รหัส H3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H3-01 การประยุกต์ใช้แนวคิด 3 ระดับร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือ

พัฒนาแนวคิด เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กิตติภัทร์ รจนัย และ                
บุษรี เพ่งเล็งดี 

2 H3-02 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัสดุในชีวิตประจ าวัน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร 

สุภารัตน์ อินต้นวงค์ และ       
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

3 H3-03 การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

นภัสกร สงคุ้ม และ                    
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 

4 H3-04 การพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียม
สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแนวคิด 3 ระดับร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 

ณัฐวุฒิ ประพันธ์กุล และ           
บุษรี เพ่งเล็งดี 

5 H3-05 การพัฒนาความเข้าใจในระดับอนุภาค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด 3 ระดับ ร่วมกับ
สื่อ Mozaik3D Animations เรื่อง สารละลาย 

สรวิศ เชื้อทอง และ  
บุษรี เพ่งเล็งดี 

6 H3-06 การประยุกต์ใช้แนวคิด 3 ระดับร่วมกับ Interactive 
Multimedia เพ่ือพัฒนาการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เซลล์กัลวานิก 

ชนิสรา วรรณแดง และ            
บุษรี เพ่งเล็งดี 

7 H3-07 การบูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี 
(TPACK) ในการจัดการเรียนการสอนเคมี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสมบัติ
คอลลิเกทีฟ 

พินทุสร เมืองชื่น และ 
บุษรี เพ่งเล็งดี 

8 H3-08 การประยุกต์ใช้การทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับสื่อ VisChem 
Animation เพ่ือพัฒนาแนวคิดด้านการค านวณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเตรียมสารละลาย 

ชนาธิป ฟักรักษา และ               
บุษรี เพ่งเล็งดี 

9 H3-09 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี 
PhET เพ่ือพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคภูมิ มาตยาคุณ และ           
บุษรี เพ่งเล็งดี 

10 H3-10 ผลการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับร่วมกับแนวคิด 3 ระดับที่
ส่งผลต่อ การเรียนรู้อย่างมีความหมายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สารประกอบไอออนิก 

สุพรรษา ข้ามหนึ่ง และ              
บุษรี เพ่งเล็งดี 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 4 (รหัส H4 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H4-01 วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา: ส านักงานท่ีดินจังหวัด
ปทุมธานี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

วรรณสิริ แสงน้ า และ  
ปิยะ กล้าประเสิรฐ 

2 H4-02 พฤติกรรมด้านความกล้าแสดงออกต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในชุมชน กรณีศึกษา:เทศบาลต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สุกัญญา จิตรักษ์ และ  
ปิยะ กล้าประเสริฐ 

3 H4-03 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ 
Covid-19 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจุฬา อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นิสาชล แช่มฉาย และ  
ปิยะ กล้าประเสิรฐ 

4 H4-04 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลพระอินทราชา 

ณัฏธิดาภรณ์ วิริต และ  
ปิยะ กล้าประเสิรฐ 

5 H4-05 การประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน กรณีศึกษา:
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ตราภูมิ โนนไทย และ          
บุญนันต์ บุญสนธิ์ 

6 H4-06 แนวทางการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่จ าศีลกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSDGs 

เสกสันต์ ชูวิไล และ                
บุญนันต์ บุญสนธิ์ 

7 H4-07 การศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามกฎจราจรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ศักรินทร์ โตเชื้อ และ           
บุญนันต์ บุญสนธิ์ 

8 H4-08 ผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับ
ประเทศยูเครน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 

อพิศักดิ์ สุโคตร และ           
บุญนันต์ บุญสนธิ์ 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 5 (รหัส H5 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H5-01 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยชุดกิจกรรม

เสริมประสบการณ์อาหารไทพวนส าหรับเด็กปฐมวัย 
เบญญา ราษี, ฐายิกา รบ
ชนะ, กมลชนก ฝ้ายลุย, 
มัณฑนา ศรีสาคร, จิราภรณ์ 
ยกอินทร์ และนารถนรินทร์ 
ดีนิสัย 

2 H5-02 การใช้สื่อไทพวนในกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

ศิริระดา โมกหอม,นาเดีย 
เบ็ญฮาวัน, พัชพร พิลา, 
วริศรา แสงจันทร์, อัญ
ชิษฐา ปิยะจิตติ และ 
นพรัตน์ สังสินชัย 

3 H5-03 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผ่านการจัด
กิจกรรมเกมศึกษาอาหารไทพวน 

มนันญา จันทร์ประดิษฐ์, 
หทัยรัตน์ จิตรวิโรจน์ , 
อภิชญา เมืองกาญจน์, 
รณกฤต เต็งจารึกชัย, 
ฉัตรทราวดี บุญถนอม และ 
กมลธิดา เกตุจินดา 

4 H5-04 ผลการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ไทพวนผ่านกิจกรรมเสรีที่มีต่อทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

อริญชย์ สุขศิริ ,จิราภา 
เชียงสอน, สุจิตรา โพธิ์ชู, 
ณรดา ทองรัตน์,  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และ 
วณัฐพร สุภะรักษ์ 

5 H5-05 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมทักษะ EF 
(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดคูยาง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ยศวดี สถิตย์เกิด และ                
ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก 

6 H5-06 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง My family ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ จังหวัดก าแพงเพชร 

จินดา วนาพุทธรักษ์, พิศ
สมัย จิวเดช และมนตรี 
หลินภ ู

7 H5-07 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
เกม เรื่องค าศัพท์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดก าแพงเพชร 

สุจิรา จันทร, ชุลีพร รัตนวร
กันต์ และวชิระ พิมพ์ทอง 

8 H5-08 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3/1 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

สุภาวรรณ หล้าวงค์,  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  
และศุภร ธนะภาณุ 
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ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
9 H5-09 การส่งเสริมทักษะ EF ด้านความจ าเพื่อน ามาใช้งาน โดยใช้ชุด

กิจกรรมเกมการศึกษา ผ่านโปรแกรม Word Wall ส าหรับเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

สิทธิณี กื้ดจิกไผ่,  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ และ 
ศุภร ธนะภานุ 

10 H5-10 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม
การศึกษา ส าหรับเด็กชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

ณัฐธิดาภร โคกมา, 
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  และ 
ศุภร ธนะภาณุ 

11 H5-11 การส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดบัตร
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/4 
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

กษิรา พิลึก,  
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ  และ 
ศุภร ธนะภาณุ 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 6 (รหัส H6 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H6-01 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอน

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค (TAI) เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 

จิรนันท์ บุญอินทร์ และ            
ศศิกัญชนา บุญนาค 

2 H6-02 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัด
ก าแพงเพชร 

สุวรรณา แย้มนุช, มานิดา 
กีรติวศิน และ  
วชิระ พิมพ์ทอง 

3 H6-03 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรื่อง การวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดก าแพงเพชร 

กมลลักษณ์ บุญอยู่,  
ทับทิม สังคง และ 
วชิระ พิมพ์ทอง 

4 H6-04 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่องการเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

รมณี อินทพงษ์, 
วชิระ พิมพ์ทอง, 
และนงลักษณ์ ชูเฉลิม 

5 H6-05 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกท่ีผลบวกไม่เกิน 100 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ปานชีวา มลิวลย์, 
วชิระ พิมพ์ทอง และธน
ศักดิ์ จันสุพรรณ์ 

6 H6-06 การรับรู้ การเข้าถึง และความต้องการเก่ียวกับสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ์ของผู้หญิงในจังหวัดก าแพงเพชร 

สุธิกานต์ นิลผ่อง และ         
กรรณิกา อุสสาสาร 

7 H6-07 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่
ไลน์ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ฌาริตา ดาษดา และ 
ยุทธนา พันธ์มี 

8 H6-08 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD (Student Teams - 
Achievement Division) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
น้ าหนักโดยการใช้เครื่องชั่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 

ณีรนุช ชาติไกรบัญชา,  
จอมขวัญ กิจภิญโญ และ  
ศิริโสภา แสนบุญเวช 

9 H6-09 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคูยาง 

จรินทร์ทิพย์ พูลมา,  
ปิยะดา พรหมอินทร์ และ
บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

10 H6-10 ผลการใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้เทคนิค Team Anthologies เพ่ือ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียน ในรายวิชาภาษาไทย 

ชฎาพร ตั้งตระกูล,  
ปาริชาต เตชะ และ  
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ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

สิริภัทร กระต่ายทอง 

11 H6-11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยการใช้เทคนิค Structured Problem 
Solving (SPS) เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการลบ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร 

วนิดา ใจธรรม,  
ปาริชาต เตชะ และ
กนกวรรณ กล่ าแย้ม 

12 H6-12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค Think-Aloud Pair 
Problem Solving (TAPPS) เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์
ปัญหาการบวก ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

สุพิชชา ปรางค์วิเศษ และ     
ปาริชาต เตชะ 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 7 (รหัส H7 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H7-01 การวิเคราะห์การสร้างค าสแลงในสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ อนุศร หนุสี, อิสรียา หมัดสุ

สัน, บุญชิตา ด้วงคง, คณิตา 
วิชัย และ จริยา ภัททสิริกุล 

2 H7-02 การพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

สินีนาถ หวังดี, สิริมา สุริยะ
ลังกา,  ศิริวรรณ ท่าดี 
และ ถิรวิท ไพรมหานิยม 

3 H7-03 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค
การสอน MIA ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัช
รวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 

สลินกานต์ แตงเล็ก,  
ปุณรดา โพธิ์ขวัญ,  
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า และ   
เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง 

4 H7-04 การพัฒนาทักษะการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรม  

วรยา แจ่มหม้อ,  
ณัฏฐณิชา ศิริพล และ 
กนกวรรณ ไพบูลย์ 

5 H7-05 กลวิธีทางภาษาในการเสนอขายสินค้าออนไลน์ของพิมรี่พาย สิวลี อิทธิญาโณ,  
ปาริชาติ ทองเหมือน,  
ช่อลดา โออินทร และ     
วรวรรณ สุขใส 

6 H7-06 กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงของกระต่าย พรรณิภา กนิษฐา ปันตา, จิราพร ภูว
รัตนาวิวิธ และ  
ประภัสสรา ห่อทอง 

7 H7-07 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบ MIA ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 

ชนม์ศิริ ตันไสว, ณัฐวัฒน์ 
แก้วคาพิศุทธิ์ และ 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

8 H7-08 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าภาษาอังกฤษโดยการฝึก
ประสมค าด้วยเสียงของพยัญชนะ(Phonics) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 

พิชญาภา ชูพุฒ, กัญญา
รัตน์ พละทรัพย์ และ  
ชุติมา เนียมคล้าย 

 

 

 

 

  



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ คู่มือการเข้าใช้งาน 
Microsoft Teams สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference3 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 8 (รหัส H8 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H8-01 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้เชิง

รุก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังบัว 
กัญญาภัค เกลียววงค์ และ           
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

2 H8-02 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนค าศัพท์ ชุด Fun with Vocabulary ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

สิรภัสสร เอกปาน, ธิดารัตน์ 
แสงโยธา และ  
ลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา 

3 H8-03 ผลการใช้เกมเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
จังหวัดก าแพงเพชร 

สกาวรัตน์ ยศพรมราช และ         
เกวลี สร้อยสังวาลย์ 

 
4 H8-04 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Kahoot ที่มีต่อความคงทนใน

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โพดา, กาญจนา สีหาบุตร 
และสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 

5 H8-05 ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 

สรารัตน์ บุญญะกา, 
อิสรภาพ สมหารวงค์ และ 
ถิรวิท ไพรมหานิยม 

6 H8-06 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 

สุวพัชร ทองดอนง้าว, 
ภูวดล สุขเกษม, อานันต์ ปิ
ยะศีล, อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า 
และ เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง 

7 H8-07 ผลของการใช้เพลงเพ่ือพัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

มัฌชิมา จันสองจัน, วิชิตา 
เรืองสกุล,มรุต ใจเที่ยง, 
ขวัญลดา ศรีเดช,  
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า และ                
เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง 

8 H8-08 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงปัญญา 
จังหวัดตาก 

กิจวิชกรณ์ วงษ์ประเสริฐ,  
จิรารัตน์ พุทธโต และ  
เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 9 (รหัส H9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H9-01 การสร้างวิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต 
ศศิวิมล ฤทธิ์ทอง 
และ พรรณวดี ข าจริง 

2 H9-02 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เพชรอุบล จิตมหันต์ 
และ พรรณวดี ข าจริง 

3 H9-03 การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาวิศวกรสังคมตามแนวพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา 4 ประการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปิน่ชนก ช่วยมณี 
และ พรรณวดี ข าจริง 

4 H9-04 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างเรียน On-
site ของนักเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

นิชนันท์ บุญช่วย 
และ พรรณวดี ข าจริง 

5 H9-05 ทัศนคติการเข้าศาสนสถานของนักศึกษาต่างศาสนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ศุภวิชญ์ ตันฑวรักษ์ 
และ พรรณวดี ข าจริง 

6 H9-06 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักศึกษาในช่วงก่อนสอบกลาง
ภาค และปลายภาคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

สิริพร แส้หมูด และ  
พรรณวดี ข าจริง 

7 H9-07 การละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 

สลิลทิพย์ แก้วเพ็ง และ         
พรรณวดี ข าจริง 

8 H9-08 ศึกษาการเข้ารับบริการหัตถเวชกรรม(การนวดไทย)ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชิงทะเล 

ณัฐริญา ชาติไทย และ 
พรรณวดี ข าจริง 

9 H9-09 การบริการประกันสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
ต าบลเชิงทะเล 

อุทุมพร ทอดทิ้ง และ            
พรรณวดี  ข าจริง 

10 H9-10 การเตรียมตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชาวอุรักลาโว้ย
ในจังหวัดภูเก็ต 

คทาวุธ กันตังกุล และ
พรรณวดี ข าจริง 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 10 (รหัส H10 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H10-01 ศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อสุขภาพจิตและความเครียดก่อนและหลัง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กมลวรรณ ขุนทอง และ         
พรรณวดี ข าจริง 

2 H10-02 การตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแอปพลิเคชันเป๋าตังของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

จิตตมาส ด าทอง และ           
พรรณวดี ข าจริง 

3 H10-03 การศึกษาสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 

ศุภสุตา ถนอมวรรณ และ      
พรรณวดี ข าจริง 

4 H10-04 ศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งอันดามันในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต (ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๕) 

ค าพล เดชณรงค์ และ           
พรรณวดี ข าจริง 

5 H10-05 ศึกษาทัศนคติต่อการยืนเคารพบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใน
โรงภาพยนตร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต 

อรวรรณ กวดกิจการ และ         
พรรณวดี ข าจริง 

6 H10-06 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

ศราวุธ จงจิตร และ                 
สมพร รุจิกิตติอังสุธร 

7 H10-07 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ทางภูมิศาสตร์ผ่านทาง Glide 
application ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

อาริสา ทัดกระจ่าง,  
ชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณ 
และพรรณวดี ข าจริง 

8 H10-08 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์พ้ืนเมืองด้านอาหารพื้นเมือง
ภูเก็ต โดยใช้ Glide application ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ศิริยุพา ถือแก้ว,  
นนทลี ขวัญดี และ 
พรรณวดี ข าจริง 

9 H10-09 การรับมือของครอบครัวที่บุตรถูกกลั่นแกล้ง : กรณีศึกษา ชุมชน
เกาะทวี ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

เบญจวรรณ หมอกมืด และ          
ธวชินี ลาลิน 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 11 (รหัส H11 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H11-01 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับ 
กราฟฟิกออแกไนซ์เซอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นฤมล เกตุตากแดด, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว, และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

2 H11-02 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การ
บวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับโปรแกรม Gather 

ศศิประภา ค าพรหม, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว, และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

3 H11-03 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ
ร่วมกับ เทคโนโลยีสื่อผสม เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

นวลผ่อง ภูพานใหญ่, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

4 H11-04 ความสามารถในการแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) ร่วมกับแอปพลิเคชัน classdojo 

จุฑาทิพย์ บุญธรรม, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว, และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

5 H11-05 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ร่วมกับ 
โปรแกรม GeoGebra ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที 5 

สุรศักดิ์ สารีวงษ์,  
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

6 H11-06 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการ Concrete 
Pictorial Abstract (CPA) ร่วมกับวิธีบาร์โมเดล 

ปาณิตา อ่อนณะนัย, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

7 H11-07 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชื่อเรื่อง การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS 
ร่วมกับ Quizizz 

เสาวณีย์ แก้วตาเหรียญ, 
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว, และ 
วรรณพล พิมพะสาลี 

8 H11-08 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ตรรกศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ร่วมกับแอปพลิเคชัน Blooket ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สุพัตรา วรรณสิงห์,  
ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว และ
วรรณพล พิมพะสาลี 

9 H11-09 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับ
เทคนิคคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กรรณิกรณ์ วังธนู,  
ประภาพร หนองหารพิทักษ์ 
และสมใจ ภูครองทุ่ง 

10 H11-10 การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบหลักการ 
CPA  

ธีรโชติ โลกธาตุ,  
สมใจ ภูครองทุ่ง และ  
ไพรพร การงานดี 

  



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ คู่มือการเข้าใช้งาน 
Microsoft Teams สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference3 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 12 (รหัส H12 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H12-01 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกก าลัง 

โดยใช้การสอนแบบ Active Learning ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุธิมา กุชโร, สมใจ ภูครอง
ทุ่ง และประภาพร หนอง
หารพิทักษ์ 

2 H12-02 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงพีชคณิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้งานทางคณิตศาสตร์ 

ขจรยศ งานหมั่น,  
ภูบดี สุริวรรณ และ 
ณัชชา กมล 

3 H12-03 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้งาน
ทางคณิตศาสตร์ 

ฉัตรชนก สุทธหลวง,  
วงศธร สารทอง และ  
ณัชชา กมล 

4 H12-04 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้งานทาง
คณิตศาสตร์ 

ณัฐญาณ นวลแกJว,  
ปณชัย อุปละ และ  
ณัชชา กมล 

5 H12-05 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสื่อสารและการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการท างาน โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 
(5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กัญญารัตน์ ทองใบ,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
จินดารัตน์ ถาวร 

6 H12-06 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อัจฉราภรณ์ มีสกุล,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
อัจฉรา จิตสนธิ 

7 H12-07 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The study of 
mathematics problems solving ability by TGT learning 
management for Grade 5 students 

จณิตสา คชภูมิ, อุไรวรรณ 
ปานทโชติ และ 
ชุติมา ชัยสิทธิ์ 

8 H12-08 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแข่งขันท ากิจกรรม(TGT) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปรีดาพร ปากแคว,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ
เกศรา ขันทองดี 

9 H12-09 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พรประภา ก้อนนาค,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
เสรี ยอดฉัตร 

10 H12-10 การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแข่งขันท ากิจกรรม (TGT) เรื่อง 
หลักการนับเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

สุภาพร ยอดบุษดี,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ คู่มือการเข้าใช้งาน 
Microsoft Teams สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference3 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 13 (รหัส H13 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H13-01 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

อธิปชิระ บุญพรม,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
จินดารัตน์ ถาวร 

2 H13-02 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สุวภัทร วิชาชัย,  
เบญจวรรณ ชัยปลัด และ 
อัจฉรา จิตสนธิ 

3 H13-03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการ
สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

กัญญาณัฐ กวินวนาลี,  
อุไรวรรณ ปานทโชติ และ 
จีรนันทน์ จันทร์สายทอง 

4 H13-04 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเท่ากันทุก
ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกม
คณิตศาสตร์ 

ณัชชา มธุรส, ประกายดาว 
แก้วถิ่นดง และภัทริณี คงชู 

5 H13-05 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดย
ใช้เกมคิดส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปริฉัตร อินทร์ทอง,  
สมลักษณ์ รักอู่ และ ภัทริณี 
คงชู 

6 H13-06 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการ
แก้ปัญหา และความมุ่งมั่นในการท างาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 

จิดาภา สุขสาคร, เบญจ
วรรณ ชัยปลัด และ  
ณิชนันทน์ ราษฎร์สุดใจ 

7 H13-07 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ปวีณา แสงสว่าง, อุไรวรรณ 
ปานทโชติ และอุษา นิ่มตรง 

8 H13-08 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 

การะเกด พุทธมงคล, 
เบญจวรรณ ชัยปลัด และ 
พรทิพย์ ธรรมลังกา 

9 H13-09 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา 
และความมุ่งม่ันในการท างาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR-KP เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล
พิทยา 

ภัทรสุดา อุปหล้า,  
เบญจวรรณ ชัยปลัด และ 
ทศพล สุดดี 



*หมายเหตุ ลิงค์เข้าห้องน าเสนอบทความจะแจ้งไปทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ คู่มือการเข้าใช้งาน 
Microsoft Teams สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/std-conference3 

การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 14 (รหัส H14 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 H14-01 คุณภาพในการให้บริการจัดเก็บภาษีของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองไทร จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
นฤมล ถิ่นคีรี, ศศิพรรณ สง
คงคา และวาทินี พันธุ์ที 

2 H14-02 คุณภาพการให้บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุ
ราษฎร์ธานี 

สุภาภรณ์ ธเนศอนันตกุล, 
นภาพร โพธิ์มี และ คฑา 
อภัยสวัสดิ์ 

3 H14-03 คุณภาพชีวิตของการท างานของพนักงาน บริษัท ศิลาเลิศ จ ากัด เพ็ญนภา แสนมงคล,  
รณฤทธิ์ เด็กหลี และ วัน
เพ็ญ จันทร์คง 

4 H14-04 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ร้านเคเอฟซี (KFC) ของ
ผู้ใช้บริการในสาขา โคออฟ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทองนภา คงขันธ์ และ            
เนตรอัปสร สว่างแสง 

5 H14-05 คุณภาพการให้บริการของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นภาพร ปานชาวนา และ         
ธิดารัตน์ รักสุข 

6 H14-06 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ในเขตพ้ืนที่เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

อริญญดา ศรีวงศ์ และ              
อมรกานต์ บัวพันธ์ 

7 H14-07 คุณภาพการให้บริการของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์
ธานี 

สุณิษา สามงามพุ่ม, สุฑา
มาศ ช่างเรือ และวันเพ็ญ 
จันทร์คง 

8 H14-08 การบูรณาการศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

หนึ่งฤทัย สว่างวารี,  
ชไมพร กุลแก้ว และ  
วันเพ็ญ จันทร์คง 

9 H14-09 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง ของผู้ท า
บัญชีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในโรงพยาบาลคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

อิศริยา สระแพงน.อย,  
สุชานาถ ทองพันชั่ง,  
รัตนาภรณ์ เพิ่มหิรัญ และ 
สาวิตรี พรหมรักษา 

10 H14-10 วิเคราะห์ผลตอบแทนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ธุรกิจร้านกาแฟ 
 

เบญจลักษณ แสวงแก้ว, 
ฐปนัท ยะสินธ,  
ชามาณัฏฐ ธงชัย และ        
สาวิตรี พรหมรักษา 
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การน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
ห้องที่ 1 (รหัส T1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
1 T1-01 พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนและภาวะอาการ Nomophobia 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อินทิรา ภาประเสริฐ 
และ อุมาพร ฉัตรวิโรจน์ 

2 T1-02 การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 

สุชารินี จื้อชัย 
และ วสุนธรา รตโนภาส 

3 T1-03 ผลของแป้งดัดแปลงจากข้าวต่อการเจริญของ 
Lacticaseibacillus paracasei LF22b Effect of modified 
starch from rice on the growth of Lacticaseibacillus 
paracasei LF22b 

ฑิตยา พานิชเจริญ,  
วีระพล มีตา, ศิริพร ทิพย์
สิงห์ และรัชนู เมยดง 

4 T1-04 การส ารวจปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โศรดา แกล้วน้อย,  
ณิชารีย์ นิติการ, 
ภารฏี สุธงษา และ  
ชยารัตน์ ศรีสุนนท 

5 T1-05 ความปลอดภัยในการท างานของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 
กรุ๊ป จ ากัด ตามความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิต 

พศวัต ยืนสุข,  
สถาพร พ่วงภู่ และ  
ฤดี นิยมรัตน์ 

6 T1-06 การพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณัฐกิตติ์ ทองขาว,  
ณัฐธยาน์ ศรีคาผาย,  
มธุมิศร เงินทองสัมฤทธิ์ 
และสุภารัตน์ นิวิศพงศ์ 

7 T1-07 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้หูดับของประชาชน ต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 

สุพัตรา ซึมกลาง, วรรณน
อา ชมกลาง, ศิริพร ปินตา 
และภิษณี วิจันทึก 

8 T1-08 การพัฒนาเครื่องตรวจจับควันและฝุ่นละออง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 
จ.ตาก โดยแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ธนา กาเหมือยวงษ์, 
ภาคภูมิ ธรรมใจ และ 
สามารถ ยืนยงพานิช 

9 T1-09 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

จารุวรรณ ชาญธัญกรรม, 
ชนม์นิภา ดิษประภัส และ 
ภัทริณี คงชู 

10 T1-10 การพัฒนารูปแบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลคุณภาพด้วยเทคนิค 
SPC : กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตน้ าประปา 

กันตภณ เสาร์แดง,  
ปาริชาติ รักประชา,  
มนินทรา ใจค าปัน และ
พงศกร สุรินทร์ 
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ล าดับ รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ 
11 T1-11 การวิจัยและพัฒนาชุดส าหรับใส่สมุนไพรเพ่ือประคบร่างกาย 

ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการท างาน 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน และ          
ณัฐรุจา เกียรติขวัญบุตร 

12 T1-12 แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง ณัฐพล พะนัด, ธนพล 
ประเมินชัย, ธนนันท์ ทรัพย์
คง และไสว สิริทองถาวร 

 


